
אל תמנע טוב מבעליו
למה מוטל על השליח לחוש לטובת הפועלים ולא לטובת בעל הבית?

 ריטב"א: כיון שבעל הבית כבר הסכים לתת להם ד' ולא אמר לשליח שישכור במה שיכול [וכבר העירו במהדורת•
מוסד הרב קוק שהאחרונים [עיין אוצר מפרשי התלמוד] שדנו בשאלה זו לא ראו דברים אלו של הריטב"א]

 דעת הרמ"ך והמאירי [ויש שכתבו שגם הרמב"ם סובר כן, אבל אינו מוכרח כלל בדבריו, ויש להעיר שבמלא הרועים•
 נקט להיפך, שאדרבה, זהו כל חידוש הגמרא שיש להם תרעומת אפילו כשאין מלאכתם שוה אלא ג'] שתרעומת
 תלוי בזה שהמלאכה אכן שוה ד', ויש לחקור אם הכונה דוקא שכולם נשכרים בד', או שיש שנשכרים בד', ואם

נימא כצד הראשון, מובן למה מוטל על השליח לחוש לטובתם ולא לטובת בעל הבית

במשחת אהרן פירש שאכן כן הוא דבעצם אין לחוש לטובת זה יותר מזה, רק משום שהפועלים מסתמא עניים הם•

יש לפרש שההנהגה הראויה היא בבחינת שב ואל תעשה•

רמ"ך

 ולענין פסק כתב הרמ”ך וזה לשונו: כללא דנקטיה בהאי שמעתא, היכא דאמר ליה לשלוחיה זיל ואוגר לי אגירי בארבעה
 ארבעה ואזל ואמר להו בתלתא תלתא, לית להו אלא תלתא ואף על גב דשויא עבידתייהו ארבעה ואית להו עליה תרעומת

1.היכא דשויא עבידתייהו ארבעהעל דעבר אל בל תמנע טוב מבעליו 

מאירי

 הרי שאמרו לשלוחו צא ושכור לי פועלים בארבעה ארבעה הלך ושכרן בשלשה שלשה, והודו לדבריו וירדו למלאכה על
 דעת כך אין להם אלא שלשה, אפילו נתגלה להם דעתו של בעל הבית, ואפילו היתה מלאכתם שוה ארבעה שהרי כך קבלו

  ממה שנאמר אלאחר שהמלאכה שוה כךעל עצמן, … ומכל מקום יש לפועלים אלו תרעומת על השליח על שפיחת בשכרם, 
2תמנע טוב מבעליו.

רמב"ם

  אין להם אלא שלשה שהריאע”פ שהרי מלאכתן שוה ארבעהאמר לו בעה”ב שכור לי בארבעה והלך השליח ושכר בשלשה 
3קבלו על עצמן ויש להם תרעומת על השליח.

מלא הרועים

 ויל"ד דהאיך שייך סביר וקביל … אפילו אם נאמר דמיירי דהמלאכה שוה ג' ולא יותר אף על פי כן פשיטא כיון דלולא
שליחות השליח היה הבעל הבית מתרצה להן ליתן ד' הרי השליח מונע טוב מבעליו ודקארי לי' מאי קארי לי'

 ויש לומר דמיירי כשאינו שוה אלא ג' וס"ד דלא שייך כאן על תמנע טוב דמה חזית דאזלת בתר פועלים זיל בתר בעל הבית
4ואל תמנע טוב מבעל הבית לפזר מעותיו בחנם כיון שאינו שוה אלא ג'

רש"ל

יש מפרשים דקשה ליה לרש"י מנא ליה שאסור למנוע טוב מבעליו משום הכי פירש שפסוק הוא

5ואני אומר דקשה ליה מה הוא אל תמנע טוב מבעליו הכי הל"ל אל תמנע טוב מפועלים על כן אומר שפסוק הוא כו' וק"ל:

מהר"ם שי"ף

 דהול"ל דאמרי ליה פועלים אל תמנע וכו' ולישנא דלית לך כו' משמע כאלו זו הלכה למשה מסיני לית לך טענה דאל תמנע

שיטה מקובצת בבא מציעא עו. ד"ה ולענין פסק. 1
מאירי שם ד"ה הרי שאמר.2
.קשריד החזקה שכירות ט:ג - 3
.קשרמלא הרועים שכירות פועלים אות ח' – 4
חכמת שלמה שם.5
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6כו' אבל רש"י לא תפס לשונו בלית לך

משחת אהרן

רש"י בד"ה אל תמנע טוב מבעליו פסוק הוא המשלי עכ"ל וק' מה חידש בזה וכל שכן דספר משלי שגור הוא בפי הכל

 וי"ל דהוקשה לרש"י דודאי האי קרא לא שייך הכא דלא {אזהר?} שהע"ה [שלמה המלך ע"ה] אלא כשהטוב יגיע לאדם ולא
 יחסר הטוב מזולתו אבל הכא נהי דמנע הטוב מן הפועלים אבל לא מנע הטוב מבעל הבית דמאי חזית דדמא דפועלים סומק

טפי

  כלבסוטה [לח:]ובזה יתורץ דמתני' אמרה אין לו עליו אלא תרעומת ולפי דברי הש"ס עובר בלאו מדברי קבלה כדאמרינן 
 הנהנה מצרי עין עובר בלאו שנאמר אל תלחם את לחם רע עין רב אשי אמר בב' לאוין שנאמר ואל תתאו וכו' ועל זה כתב
 רש"י כאן פסוק הוא במשלי כלומר האי קרא לאו דוקא אלא משום דפסוק הוא במשלי ושגור בפי כל להכי נקטיה לדוגמא

7 ודו"ק: והיה לו לרחם על הפועלים יותר מבעל הבית דסתם פועלים עניים הם לגבי בעל הביתשמנע טוב מהם

עין יהוסף

וק' דאדרב' זה קיים אל תמנע טוב מבעליו דהיינו מבעל הבית

 ונראה לי דלכן פר"שי פסוק הוא במשלי כלומר ולישנא דקרא דנקט וה"ק ליה דכיון דא"ל בעל הבית בד' למה לך לומר ג'
 דהוי כאלו בעליו רצו לעשות ואתה מונע הטוב שרוצי' לעשות הבעלי ונקט הכי משום דפסוק הוא במשלי דלישנא דקרא

8נקט וכן כתב רש"ל ז"ל ופשוט.

חשוקי חמד

חידה: הלוה לחבירו ממון והרויח מהפרעון ומותר, הכיצד?

 ראובן עמד לרכוש ש”ס במחיר של אלפיים שקלים, בדרך לחנות הספרים פגשו שמעון, וביקש שילוהו אלפיים שקל, החליט
 ראובן לוותר על הקניה, ולקיים מצוות ‘אם כסף תלוה את עמי’, והלוה לו את הכסף, ובקש ממנו משכון, ושמעון משכן לו
 ש”ס חדש. והנה הגיע זמן הפרעון, ולשמעון אין מעות לפרוע, ותבע ראובן את שמעון לדין, והחליטו הדיינים למכור את

 הש”ס במכירה פומבית, במחיר של אלף ושש מאות שקלים, ושאלו ג’ שמאים, וקבעו שזה המחיר שניתן להשיג עבור ש”ס
 המוצע למכירה. והלוה הסכים. והנה ראובן המלוה ביקש לקנות את הש”ס לעצמו במחיר של אלף ושש מאות שקלים,

 ושמעון הלוה נאלץ להוסיף עוד ארבע מאות שקלים לראובן. נמצא שבסופו של דבר ראובן המלוה קבל בדמיו ש”ס ועוד
 ארבע מאות שקלים, ויצא ברווח גדול כתוצאה מהלואתו, כי אילו לא היה מלוה את מעותיו לשמעון היה משלם את כל

האלפיים שקל עבור הש”ס, ועתה בגלל ההלואה הוא קנה ש”ס במחיר מוזל.

 ואף על פי שנאמר בשו”ע (חו”מ סימן עג סעיף טז) שהמוכר משכון שבידו על פי שלשה הדיוטות בקיאין בשומא, אינו רשאי
 ללקחו לעצמו. אך בסיפא נאמר שם שאם מוכרו על פי בית דין מומחים, יש מי שאומר שרשאי ללקחו לעצמו. ואמנם הש”ך
 (שם ס”ק מו) חולק על השו”ע וסבירא ליה שאף בבית דין מומחה אסור לקחת לעצמו, נראה שכשהלוה מסכים ואף שמח על

כך, מסתבר שאין חשד ומותר.

 ואין בזה חשש של רבית, כי כל אדם היה יכול לרכוש ש”ס באותו זמן במחיר כזה, ומה שנאמר בשו”ע (יו”ד סימן קסו סעיף
 א’) שהמלוה את חבירו לא ישכור ממנו בפחות, היינא דוקא בפחות אבל בשויו מותר, כמבואר במבי”ט (חלק א’ סימן ו’),

ואם כן בנידוננו הרי עתה הוא שוויו של הש”ס. ואין המלוה צריך להפסיד בגלל שקיים מצוה.

 אמנם גיסי הגר”ח קנייבסקי אמר לי שאין הדבר לכתחילה, ונראה כוונתו על פי המבואר במסכת בבא מציעא (עו.) … והוא
 הדין בנידוננו שהמלוה היה מוכן לקנות את הש”ס באלפיים והיה מוכן לעשות חסד להלוות בלי תמורה, אם כן יתכן שיש

 בזה אל תמנע טוב מבעליו, וישלם על הש”ס אלפיים שקלים ולמחוק את החוב, ונאמר במדרש (בראשית רבתי פרשת ויצא)
 בצדיקים מהו אומר אל תמנע טוב מבעליו, שהם עושים טוב בכל כחם, ואם כן נראה שאם ירויח מההלואה שעשה, יחסר לו

 ממידת החסד ‘בכל כוחו’, ולא יקיים את הפסוק אל תמנע טוב מבעליו. ויתרה מכך, אם ראובן רצה לקיים את מצוות
 ההלואה שלו בהידור, היה צריך לפנות לשמעון ולהציעו לו מיזמתו, שיקבל את הש”ס תמורת ההלואה, כי הרי זו היתה

מהר"ם שי"ף שם.6
.קשרמשחת אהרן (פרץ) שם - 7
.קשרעין יהוסף שם עמוד קד. ד"ה לית לך – 8
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9תכניתו מראש.

חשוקי חמד, יומא, נ:, עמודים שמ-שמב.9


